
28 

3 वचनववभागःतृतीयः पाठः
Lesson – 3

(i) पुव्लिङगवचनावन

एकवचनम् वविवचनम् बहुवचनम्

बालिकः बालिकौ बालिकाः
अजः अजौ अजाः
रथः रथौ रथाः
वृक्ः वृक्ौ वृक्ाः
गजः गजौ गजाः
वानरः वानरौ वानराः
अश्ः अश्ौ अश्ाः
मयूरः मयूरौ मयूराः
शुकः शुकौ शुकाः
सिंहः सिंहौ सिंहाः

(ii) स्तीवलिङगवचनावन

एकवचनम् वविवचनम् बहुवचनम्

बावलि का बावलिके बावलिकाः
लिता लिते लिताः
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मालिा मालिे मालिाः
पेटिका पेटिके पेटि काः
मवह  लिा मवह लिे मवह लिाः
पताका पताके पताकाः
शाखा शाखे शाखाः
पाठशालिा पाठशालिे पाठशालिाः
नौका नौके नौकाः
मवक्का मवक्के मवक् काः

(iii) नपुंिकवलिङगवचनावन

एकवचनम् वविवचनम् बहुवचनम्

फलिम् फलिे फलिावन
पत्रम् पत्रे पत्रावि
कमलिम् कमलिे कमलिावन
नेत्रम् नेत्रे नेत्रावि
धनम् धने धनावन
वनम् वने वनावन
ववमानम् ववमाने ववमानावन
गृहम् गृहे गृहावि
मोदकम् मोदके मोदकावन
पुसतकम् पुसतके पुसतकावन
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अभयािः

I.  वि्णववनयािं कुरुत-

 1.बालिकः _________ _________

 2._________ मयूरौ _________

 3.पताका _________ _________

 4._________ शाखे _________

 5.________ ________ कमलिावन

 6.गृहम् ________ ________

II. वचत्रावि दषृवा िंसकृतपदावन वलिखत-
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5 शब्दप्रयोगःपञ्चमः पाठः
Lesson – 5

प्रथमपुरुषः, मधयमपुरुषः, उत्तमपुरुषः

(i) प्रथमपुरुषः

(i) एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्

एषः एतौ एते

एषा एते एताः

एतत् एते एताद्न

(ii) सः तौ ते

सा ते ताः

तत् ते ताद्न

(iii) कः कौ के

का के काः

ककम् के काद्न

(iv) बालकः बालकौ बालकाः

बाद्लका बाद्लके बाद्लकाः

फलम् फले फलाद्न
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पुद््लङगः

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्

एषः बालकः । एतौ बालकौ । एते बालकाः ।

एषः वृषः । एतौ वृक्ौ । एते वृक्ाः ।

एषः ससंहः । एतौ ससंहौ । एते ससंहाः ।

एषः शुकः । एतौ शुकौ । एते शुकाः ।

एषः वानरः । एतौ वानरौ । एते वानराः ।

सः बालकः । तौ बालकौ । ते बालकाः ।

सः वृक्ः । तौ वृक्ौ । ते वृक्ाः ।

सः ससंहः । तौ ससंहौ । ते ससंहाः ।

सः शुकः । तौ शुकौ । ते शुकाः ।

सः वानरः । तौ वानरौ । ते वानराः ।

  
स्त्रीद्लङगः

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्

एषा बाद्लका । एते बाद्लके । एताः बाद्लकाः ।

एषा लता । एते लते । एताः लताः ।

एषा माला । एते माले । एताः मालाः ।

एषा पेटिका । एते पेटिके । एताः पेटिकाः ।

एषा नौका । एते नौके । एताः नौकाः ।

सा बाद्लका । ते बाद्लके । ताः बाद्लकाः ।

सा लता । ते लते । ताः लताः ।

सा माला । ते माले । ताः मालाः ।

सा पेटिका । ते पेटिके । ताः पेटिकाः ।

सा नौका । ते नौके । ताः नौकाः ।
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नपंुसकद्लङगः

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्

एतत् फलम् । एते फले । एताद्न फलाद्न ।

एतत् पत्रम् । एते पत्रे । एताद्न पत्राद्ि ।

एतत् गृहम् । एते गृह े। एताद्न गृहाद्ि ।

एतत् वनम् । एते वने । एताद्न वनाद्न ।

एतत् पुषपम् । एते पुषपे। एताद्न पुषपाद्ि।

तत् फलम् । ते फले । ताद्न फलाद्न ।

तत् पत्रम् । ते पत्रे । ताद्न पत्राद्ि । 

तत् गृहम् । ते गृह े। ताद्न गृहाद्ि ।

तत् वनम् । ते वने । ताद्न वनाद्न ।

तत् पुषपम् । ते पुषपे । ताद्न पुषपाद्ि ।

पुं. एषः कः ? एतौ कौ? एते के ?
 सः कः ? तौ कौ? ते के?

स्त्री. एषा का? एते के? एताः काः?
 सा का? ते के? ताः काः ?

नपुं. एतत् ककम् ? एते के ? एताद्न काद्न ?
 तत् ककम् ? ते के ? ताद्न काद्न?
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(ii)  मधयमपुरुषः

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्

तवम् युवाम् यूयम्
 

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्

तवं बालकः । युवां बालकौ । यूयं बालकाः ।

तवं बाद्लका । यवुा ंबाद्लके । ययू ंबाद्लकाः ।

तव ंद्मत्रम् ।  यवुा ंद्मत्रे । यूयं द्मत्राद्ि ।
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(iii) उत्तमपुरुषः

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्

अहम् आवाम् वयम्
 

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्

अह ंबालकः । आवां बालकौ । वयं बालकाः ।

अह ंबाद्ल का । आवा ंबाद्ल के । वय ंबाद्लकाः ।

अह ंद्मत्रम् । आवां द्मत्रे । वयं द्मत्राद्ि ।
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धयायेन पठनतु
1.अहम् अधयापकः तवं छात्रः

2.अह ंवृद्ः तवं बालकः

 (i) अहम् अधयापकः आवाम् अधयापकौ वयम् अधयापकाः

 तवं छात्रः युवां छात्रौ यूयं छात्राः

 (ii) अह ंवृद्ः आवां वृद्ौ वयं वृद्ाः

 तवं बालकः युवां बालकौ यूयं बालकाः

1.अहम् अधयाद्पका तवं छात्रा 

2.अह ंवृद्ा तवं बाद्लका

 (i) अहम् अधयाद्पका आवाम् अधयाद्पके वयम् अधयद्पकाः

 तवं छात्रा युवां छात्रे यूयं छात्राः

 (ii) अह ंवृद्ा आवां वृद् े वयं वृद्ाः

 तवं बद्लका युवां बाद्लके यूयं बाद्लकाः

करियापटरचयः 
1. पठद्त 2. गचछद्त 3. द्लखद्त 4. रिरीडद्त 5. हसद्त 

6. नमद्त 7. व्दद्त 8. खा्दद्त 9. आगचछद्त 10. द्पबद्त 

1. पठद्त। 2. गचछद्त । 3. द्लखद्त ।

4. रिरीडद्त। 5. हसद्त। 6. नमद्त ।
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प्रथमपुरुषः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्

द्त तः द्नत

पठ् पठद्त पठतः पठद्नत

पठद्त पठतः पठद्नत

रिरीडद्त। रिरीडतः रिरीडद्नत

खा्दद्त खा्दतः खा्दद्नत

गचछद्त गचछतः गचछद्नत

द्लखद्त द्लखतः  द्लखद्नत

बालकः पठद्त । बालकौ पठतः । बालकाः पठद्नत।
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बाद्लका रिरीडद्त। बाद्लके रिरीडतः । बाद्लकाः रिरीडद्नत।

द्मत्रं व्दद्त । द्मत्र ेव्दतः । द्मत्राद्ि व्दद्नत।

मधयमपुरुषः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्

तवम् युवाम् यूयम्
पठ् पठद्स पठथः पठथ

तवं पठद्स । युवां पठथः  । यूयं पठथ

तवं रिरीडद्स । युवां रिरीडथः । यूयं रिरीडथ।
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उत्तमपुरुषः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्

अहम् आवाम् वयम्
पठ् पठाद्म पठावः पठामः

अह ंपठाद्म। आवां पठावः । वयं पठामः ।

अह ंरिरीडाद्म। आवां रिरीडावः । वयं रिरीडामः ।

धयानेन पठनतु

प्रथमपुरुषः

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्

एषः / सः / बालकः
एषा / सा / बाद्लका
एतत् / तत् / पुसतकम्

पतद्त

एतौ / तौ / बालकौ
एते / ते / बाद्लके
एते / ते / पुसतके

पततः

एते / ते / बालकाः
एताः / ताः / बाद्लकाः

एताद्न / ताद्न / पुसतकाद्न
पतद्नत

मधयमपुरुषः
तवम् युवाम् यूयम्

पतद्स पतथः पतथ

उत्तमपुरुषः
अहम् आवाम् वयम्
पताद्म पतावः पतामः
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अभयासः

I. अधोद्लद्खतान् पटठतवा प्रश्ानाम् उत्तराद्ि द्लखत-

 एषः बालकः । एतौ बालकौ । एते बालकाः ।

 एषा माला । एते माले । एताः मालाः ।

 एतत् पुषपम् । एते पुषपे । एताद्न पुषपाद्ि ।

 सः वृक्ः । तौ वृक्ौ । ते वृक्ाः ।

 सा चिका । ते चिके । ताः चिकाः ।

 तत् पुषपम् । ते पुषपे । ताद्न पुषपाद्ि ।

 अह ंछात्रः आवां छात्रौ । वयं छात्राः ।

 तवं बाला । युवां बाले । यूयं बालाः ।

प्रश्ाः -

 1. एषः कः ? 2. ते के ? 3. एताद्न काद्न ? 4. सा का ?

 5. तौ कौ ? 6. ताद्न काद्न ? 7. सः कः ? 8. वये के ?

 9. तवं का ? 10. अह ंकः? 11. एतत् ककम् ? 12. आवां कौ?

II. वचनानतरे द्लखत-

 1. एषः __________ 2. सः __________ 

 3. __________ एताद्न 4. __________ ताः

 5. __________ वयम् 6. तवं __________
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III. वाकयाद्न समालोचय टरक्तसथानेषु द्लखत-

 1. एतौ _____ (अजौ, अजे) 2. ताद्न ____ (द्मत्राद्ि, द्मत्रे)

 3. यूयं _____ (बाद्लकाः, बालकः) 4. अह ं_____ (छात्रः, छात्रौ)

 5. सा _____ (सूय्ः, वेक्दका )

IV.  आम् अथवा न इद्त द्लखत-

 1. ताद्न कमलाद्न __________ 2. सः पुषपम् __________

 3. अह ंबालकः __________ 4. तत् वृक्ः __________

 5. एषः हसतः __________

V.  वचनानतरैः टरक्तसथानं पूरयत-

 1. पठद्त __________ 2. _____ नमतः  _____

 3. __________ रिरीडद्नत । 4. व्दद्स __________

 5. द्पबाद्म __________ 6. एषः बकः __________ 

 7. तत् पद्मम्   __________ 8. ______ बालकाः रिरीडद्नत ।

 9. द्मत्रं व्दद्त  __________ 10. अह ंगचछाद्म _________

VI.  उद्चतं करियाप्द ंद्लखत-

 1.अह ं__________ (पशयद्त,  पशयाद्म)

 2.सः __________ (व्दद्स,  व्दद्त)

 3.तवं __________ (रिरीडाद्म, रिरीडद्स)

 4.वयं __________ (द्पबद्नत,  द्पबामः)

 5.एताद्न __________ (द्वकसथ,  द्वकसद्नत)

 6.बालकः __________ (गचछाद्म, गचछद्त)
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VII.  अधोद्लद्खताद्न प्दाद्न उद्चते कोष् ेसथापयत-

अजः पठाद्म बालौ रामः फलाद्न व्दद्स

पशयाद्म वनम् गचछाद्म द्लखद्स अश्ः रथौ

पशयद्स पुषपाद्ि शाखे पताके पात्रम् नेत्रम्

माले उद्ानम् वृक्ौ छात्रे काकौ भवस

एषः / सः एतौ / तौ एते / ते
1. 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3. 3.

एतत् / तत् तवम् अहम्
1. 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3. 3.

VIII. करियाप्द ंमेलयत-

 1. अह ं  - द्पबामः

 2. सः   -  रिरीडद्स

 3. एताः  -  द्लखद्त

 4. तवम्  -  गचछद्नत

 5. वयम्  -  पठाद्म 
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